Journal of Research on Archaeometry, 2018; 4 (1):23�
35

DOI: 10.29252/jra.4.1.23

URL: http://jra-tabriziau.ir/

Original Paper

Received: 03/05/2018

Accepted: 29/06/2018

Abstract
Archaeologically, eastern Iran is poorly known compared to the other regions of Iranian Plateau.
Hence, there are many unanswered questions regarding the prehistoric chronological table of this
region. The present knowledge of prehistoric cultures and chronology of Southeastern Iran is
mostly through based on the 1960s archaeological excavations. In particular, the common
chronology of the Chalcolithic period in SE Iran is exclusively based on the dates from old
excavations at two sites of Tepe Yahya in Soghun valley and Tal-I Iblis in Bardsir plain. Due to the
exciting discovery of major Bronze Age urban centers in southeastern Iran, such as Shahr-e Sokhte,
Shahdad and Konar Sandal (Jiroft), most scholarly attention has been given to the 3rd millennium
BC. As a result, the cultures preceding and posterior the Bronze Age have been often neglected.
Recent project of Dasht-e Lut resulted in new information on the chronology of the prehistory of
SE Iran. This paper is intended to expose 10 radiocarbon data from recent excavations at two
prehistoric sites on the west of Lut desert, Shahdad area in Kerman province. Recent excavations at
Tepe Dehno and Tepe East Dehno in Shahdad plain have revealed levels dating back a period from
the early 5th to early 3rd millennium BCE based on 14C absolute dates. Tepe Dehno is a large site is
located about one kilometer from the east of the Bronze Age urban site of Shahdad. It is a shallow
large mound, surrounded by several small solitaire mounds. It is founded on the top of a natural
hill. The site is approximately 20 hectares in extent and rises 8 m above the level of the surrounding
land. In term of occupational sequence, excavation at Tepe Dehno established three main
occupation periods so far which they are labeled from the oldest to the youngest Dehno I-III.
These periods were distinguished based on ceramic evidence and absolute dates. Dehno I period as
the earliest occupation corresponds to late fifth millennium BC (4250-4000 B.C) was identified in
trench IV. The second period was documented through excavations at trenches I & II; Dehno II
period is related to mid to late fourth millennium BC (3700-3300 BC), known as Aliabad (Iblis IV)
culture. Dehno III period (3200-2900/2800 BC) is a hitherto unknown period that came from 2
charcoal samples from Trench III. Tepe East Dehno is a prehistoric site located 700m east of the
site of Tepe Dehno. Two radiocarbon dates from this trench indicate that the occupation of Tepe
East Dehno falls into the first half of the fifth millennium. In this paper, based on both new
absolute dates and comparative relative chronology, I attempted to appraise critically the
chronology of the Chalcolithic period of SE Iran and finally an updated chronological table of the
period was presented. A total of 10 radiocarbon charcoal samples from the mentioned excavated
sites were analyzed using Accelerator Mass Spectrometer (AMS) method. Radiocarbon
determinations from the excavated sites have provided this opportunity to revise the prehistoric
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chronology of South-East Iran. Evidence illustrated that the old chronology of Southeastern Iran
needs a principal revision.
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پژوهه باستانسنجی 9317؛ 33-33 :)9(4

DOI: 10.29252/jra.4.1.23

URL: http://jra-tabriziau.ir/

مقاله پژوهشی

ارزیابی گاهنگاری دوره مسسنگی جنوب شرق ایران:
گاهنگاری مطلق ( )14Cو نسبی تپه دهنو و تپه دهنو شرقی شهداد با
استفاده از روش طیفسنج جرمی شتابدهنده ()AMS
نصیر اسکندری

*

استادیار گروه باستانشناسی ،دانشگاه جیرفت ،جیرفت ،ایران
تاریخ دریافت9317/3/93 :

تاریخ پذیرش9317/4/8 :

چکیده
ازلحاظ مطالعات باستانشناختی ،نیمهی شرقی ایران کمتر موردتوجه باستانشناسان قرار گرفته است و ازاینرو ،ابهامات و پرسشهاای
فراوانی در رابطه با جدول گاهنگاری این بخش از ایران و بهویژه جنوب شرق وجود دارد .عمده اطالعات ما از فرهنگهای پیشازتاریخ
و جدول گاهنگاری جنوب شرق ایران بر شالوده مطالعات میدانی دهه هفتاد میالدی استوار است .بهطور ویژه ،اطالعات گاهنگاری رایج
برای دوره مسسنگی جنوب شرق ایران بر اساس گاهنگاری دو محوطه تپه یحیی و تل ابلایس اسات کاه از زماان انماان لنالییهاای
سالیابی این دو محوطه ،حدود نیم قرن میگاررد و طییعای اسات باا توجاه باه روشهاای مورداساتفاده در گرشاته ،گاهنگااری دوره
مسسنگی جنوب شرق ایران نیاز به بازنگری داشته باشد .در این نوشتار سعی بر لن اسات بار اسااس لزماایشهاای ساالیابی مطلا
بهدستلمده از منطقه شهداد به ارزیابی گاهنگاری دوره مسسنگی جنوب شرق ایران پرداخته شود و یک جدول گاهنگاری بهروز برای
این دوره زمانی ارائه شود .در این پژوهش با استفاده از سالیابی مطل کربن  41و روش طیفسنج جرمی شتابدهنده ( )AMSتعاداد 41
نمونه ذغال جهت تاریخگراری مورد لنالیی قرارگرفت که نتایج بهدستلمده توانست ضمن به چالش کشیدن گاهنگاریهای پیشاین ،باه
برخی از ابهامات جدول گاهنگاری جنوب شرق ایران پاسخ دهد .بر اساس لزمایشهای سالیابی مطل  ،دو محوطه دهنو و دهنو شارقی
شهداد تاریخ اوایل هیاره پنمم تا اوایل هیاره سون ق.ن را دربر میگیرند .در این مقاله ،برای ارائه جادول گاهنگااری دوره ماسسانگی
جنوب شرق ایران ،عالوه بر نتایج سالیابی مطل بهدستلمده از تپه دهنو و تپه دهنو شرقی شهداد ،گاهنگاری دیگر محوطههاای دوره
مسسنگی جنوب شرق که بهتازگی کاوش شدهاند؛ نظیر محوطه محطوط لباد و محوطه ورامین جیرفت نیی موردتوجه قرار گرفتهاند.
واژگان کلیدی :جنوب شرق ایران ،شهداد ،جدول گاهنگاری ،سالیابی کربن  41به روش .AMS

* مسئول مکاتیات :جیرفت ،بیرگراه خلیجفارس ،دانشگاه جیرفت ،دانشکده علون انسانی ،گروه باستانشناسی .کد پستی7687484487 :
پست الکترونیکیnasir.eskandari@ujiroft.ac.ir :
ح نشر متعل به نویسنده(گان) است و نویسنده تحت مموز  Creative Commons Attribution Licenseبه ممله اجازه میدهد مقالاه چاا شاده
را با دیگران به اشتراک بگرارد منوط بر اینکه حقوق مؤلف اثر حفظ و به انتشار اولیه مقاله در این ممله اشاره شود.

نصیر اسکندری /ارزیابی گاهنگاری دوره مسسنگی جنوب شرق ایران :گاهنگاری مطلق ( )14Cو نسبی ...

 .1مقدمه
دوره مسسنگی یک دوره بسایار مهام در روناد تکااملی
فرهنگهای پیشازتاریخی منطقه جنوب شرق ایران بوده
است .چراکه بعدازاین دوره ،در این منطقه شهرهای بیرگ
نظیر شهر سوخته سیستان ،شهداد و کنارصاندل جیرفات،
شکل گرفتهاند .علیرغم اهمیت دوره مسسانگی در ایان
منطقه ،همچنان اطالعات گاهنگاری ماا از ایان دوره بار
کاوشهای قدیمی تنها دو محوطه تپه یحیی و تل ابلیس
استوار اسات .اکناون پاس از گرشات نایمقارن از انماان
لنالییهای گاهنگااری ایان دو محوطاه ،زماان لن رسایده
است تا گاهنگاری دوره مسسانگی جناوب شارق ایاران
مورد ارزیابی قرار گیرد و بر اسااس نتاایج پاژوهشهاای
جدید یک جدول گاهنگاری نو ارائه گردد .در این مقاله به
پروژه اخیر دشت لوت که توسط نگارنده انمان شده اسات،
نیی پرداخته میشود .دشت لوت (حاشیه غربی بیابان لوت)
بهواسطه وجود مرکی شهری شهداد مربوط به عصر مفار
در باستانشناسی جنوب غرب لسیا بهخوبی شاناخته شاده
است ،اما ازلنماییکه پژوهشهای پیشین دشت لاوت بار
روی محوطه عصر مفرغای شاهداد متمرکای باوده ،های

فعالیت جدی بر روی دورههاای پایش از عصار مفار در
منطقه انمان نشده است .بر این اساس ،فصال چهااردهم
فعالیتهای باستانشناختی دشت لوت عمدتاً در این راساتا
بوده است تا خا عادن اطالعاات از دورههاای فرهنگای
پیش از عصر مفر منطقه شهداد را پر کناد .ازایانرو ،دو
محوطه پیشازتاریخی تپه دهنو و دهنو شرقی در دشات
شهداد کاوش شد]( [1شکل  .)4از اهداف اصالی کااوش
تپااه دهنااو و تپااه دهنااو شاارقی در شااهداد ،ارائااه یااک
الیهنگاری منسمم و همچنین تکمیل توالی فرهنگای و
ارائااه جاادول گاهنگاااری جدیااد منطقااه بااوده اساات.
کاوشهای تپه دهناو و تپاه دهناو شارقی یاک تاوالی
فرهنگی از اوایل هیاره پنمم ق.ن تا اوایال هایاره ساون
ق.ن را ارائه کرد .تاریخهای ارائه شده بر اساس  41نمونه
سااالیابی مطلا کااربن  41باار روی نمونااههااای ذغااال
بهدست لمده از چهار ترانشه کاوش شده در تپاه دهناو و
یک ترانشه کاویده شده در تپه دهنو شرقی است .نتاایج
گاهنگاری مطل بهدستلمده از این کاوشها ما را قاادر
ساخت تا به ارزیابی گاهنگاری دوره مسسانگی جناوب
شرق ایران بپردازیم.

شکل  :4تصویر کورنا نشاندهندهی موقعیت تپه دهنو و تپه دهنو شرقی نسیت به محوطه شهداد
Fig. 1: Satellite image showing the location of Tepe Dehno and East Dehno to the east of modern Shahdad
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دو فصلنامه پژوهه باستانسنجی

 .2پیشینه تحقیق؛ مشکالت گاهنگاری دوره
مسسنگی جنوب شرق ایران
پیشینه فعالیتهای باستانشناسی در غرب بیابان لوت باه
حدود نیمقرن پیش بازمیگردد .محوطه شهداد باه مادت
 41فصل توسط علی حاکمی] [2,3و میرعابدین کاابلی–[4
] 6کاویده شد .رویهمرفته ،دوازده فصل کااوش صاورت
گرفته در شهداد توانسته اسات شاهداد را باهعناوان یاک
مرکی مهم شهری در عصر مفر فالت ایران مطرح کناد.
پس از یک دهه و نیم وقفه بعد از لخارین فصال کااوش
محوطه شهداد ،فعالیاتهاای باساتانشاناختی در دشات
شهداد تاکنون سه فصل توسط نگارنده به انمان رسیده که
عیارتاند از بررسی باستانشاناختی حاشایه غربای بیاباان
لوت ( ،)4931کاوش در دو محوطاه پایشازتااریخی تپاه
دهناو و تپاه دهناو شارقی شاهداد ( )4934و گماناهزناای
بهمنظور تعیین عرصه و پیشانهاد حاریم محوطاه شاهداد
( .)4931پیش از انماان کااوشهاای تپاه دهناو و دهناو
شرقی ،هی گونه کاوش یا گمانهزنی باستانشناسی در این
دو محوطه صورت نگرفته بود .این کااوشهاا ،اطالعاات
کافی برای ارزیاابی گاهنگااری و همچناین ارائاه جادول
گاهنگاری پیشازتاریخ و بهویژه دوره مسسانگی جناوب
شرق ایران را فراهم نمود و توانست تا حدودی به برخی از
ابهامات گاهنگاری دوره مسسنگی جناوب شارق ایاران
پاسخ دهد.
دوره مسسنگی دوره زمانی مهمی در روناد تکااملی
جوامع انسانی فالت ایران بوده اسات .ایان دوره تیییارات
اجتماعی-اقتصادی بنیادیای نظیر پیدایش نولوریهاای
فنی و سلسلهمراتب اجتماعی را باه هماراه داشاته اسات.
اطالعات موجود دوره مسسنگی جنوب شرق ایران اندک
است .کاوشهای قدیمی تل ابلیس و تپاه یحیای بخاش
اصلی اطالعات این دورۀ جنوب شرق را تشکیل میدهد.
بهطورکلی ،این دوره در جنوب شرق از طری کاوشهاای
قدیمی تپه یحیای ،تال ابلایس ،تپاه چااه حساینی ،تپاه
مرادلباد ،تپه لنگر ماهان و کاوشهای کممقیاس اخیار در
تپه دهنو ،تپه دهنو شرقی ،محطوط لباد جیرفت ،گورستان
خواجه عسکر و تل لتشی بام ،تپاه وکیاللبااد ارزوئیاه و
محوطاه ورامااین جیرفاات شاناخته شااده اساات .علیاارغم
کاوشهای صورت گرفتاه در ایان محوطاههاا ،کماکاان

گاهنگاری دوره ماسسانگی در جناوب شارق ایاران باا
ابهامات فراوانی مواجه است .در اینماا باه برخای از ایان
ابهامات و مشکالت پرداخته میشود.
در تل ابلیس ،سه دوره اولیاه ( )0, I & IIبار اسااس
تاریخگراری مطل بازه زمانی اواسط تا پایان هیاره پانمم
ق.ن را در برمیگیرند و یک روند تدریمی تحولی را نشان
میدهند] .[7دوره ابلیس  0توسط کاوشگر تال ابلایس باه
اواسط هایاره پانمم ق.ن ( 1111ق.ن) نسایت داده شاده
است .دوره ابلیس  1111-1111( Iق.ن) ،عالوه بر داشتن
سفال خشن کاهدار دوره قیل ،با سافال نخاودی منقاوش
معروف به سفال بردسیر شناخته میشاود .دوره ابلایس II
( 1111-1111ق.ن) در ادامااه دوره قیلاای جااای دارد و بااا
سفال منقوش قرمی موسون به سفال ابلیس شاناخته شاده
است .بر اساس نتایج بهدستلمده از کاوش اخیار نگارناده
در تپه دهنو شرقی شاهداد ،گاهنگااری ارائاه شاده بارای
دورههای اولیه تل ابلیس نیازمناد باازنگری اسات کاه در
ادامه بدان پرداخته میشود .در تپه یحیی دورههاای اولیاه
( )VII, VI & Vبه هیاره پنمم و چهاارن ق.ن نسایت داده
شدهاند .گاهنگاری پیشنهادی بارای دورههاای اولیاه تپاه
یحیی چندین بار توسط کاوشاگران تیییار کارده اسات و
هنوز هم نیاز به گاهنگاری سنمیده شده و دقی دارد .بار
اساس نظر لمیرگ کارلوسکی و توماس بیل ،دوره یحیای
 9311-1311( VIIق.ن) تنها دوره مربوط به هیاره پانمم
ق.ن تپه یحیی است] .[8پنداشتن دوره هفاتم تپاه یحیای
بااهعنااوان تنهااا دوره هاایاره پاانمم ق.ن و نساایت دادن
دورههای ششام و پانمم یحیای باه هایاره چهاارن ق.ن
نادرست و سادهانگارانه است .زمانی که لمیرگ کارلوسکی
و بیل گاهنگاری مطل یحیی را ارائه کردند ،پریکت یاک
تاریخ بازسنمی شده برای دورههای اولیه یحیی ارائه کارد
که به نظر میرسد به واقعیت نیدیکتر اسات] ،[9هرچناد
ایراداتی نیی به گاهنگاری پیشانهادی پریکات وارد اسات.
وی دوره هفتم یحیی را یک دوره زمانی بلندمدت در نظار
گرفته است که از اواخر هیاره ششم تا اواسط هیاره پانمم
ق.ن را در برمیگیرد .در جدول گاهنگاری پیشنهادی وی،
به طرز عمییی ،دورههاای یحیای VIB, VIA, VC & VB
در یک گروه جایداده شدهاند و یاک دوره زماانی کوتااه
مربوط به اواسط هیاره پنمم ق.ن را دربار مایگیارد .وی
سال چهارم ،شماره اول ،بهار و تابستان � 7931
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دوره یحیی  VAرا به اواخر هایاره پانمم و اوایال هایاره
چهارن ق.ن نسیت داد .یک نمونه تاریخگاراری مطلا از
تپه مرادلباد دولت لبااد ،تااریخ  9711-1111ق.ن را بارای
دوره یحیی  VAنشان میدهد .درممموع ،پریکات تااریخ
 9311-1811ق.ن را برای دورههای  VIو  Vتپاه یحیای
ارائه میکند .این تااریخ پیشانهادی تاا حادودی متاثثر از
تاااریخهااای قاادیمی کالاادول باارای ابلاایس بااوده اساات.
همانگونه که پیشتر گفته شد ،کالدول دورههای ابلیس I
و  IIرا در نیمه دون هیاره پنمم ق.ن قرار داده است .سفال
دوره ابلیس ( Iسفال نخودی منقوش) در دورههاای  VCو
 VBتپه یحیی رواج داشته اسات و سافال دوره ابلایس II
(قرمی منقوش) ،سفال رایج دوره یحیای  VAباوده اسات.
شیاهت معماری و سفال دورههای ابلایس ( )II,Iو یحیای
( ،)VC,B,Aسیب شده اسات تاا چناین هامسانمی باین
فرهنگهای هیاره پانمم ق.ن ایان دو محوطاه صاورت
بگیرد .بهطورکلی ،ازلحاظ گاهنگاری اختالفات زیاادی در
رابطه با فرهنگهای هیاره پنمم ق.ن جنوب شرق ایاران
وجود دارد .همچنین از لحااظ هامسانمی فرهناگهاای
مشابه در تپه ابلیس و یحیی اختالف گاهنگاری وجود دارد.
بهتازگی با کاوش تل لتشی بم ،یک فرهناگ بادون
سفال از دوره مسسنگی در جنوب بیابان لاوت شناساایی
شده است ،هرچند به دوره نوسنگی بادون سافال نسایت
داده شده است .تل لتشی دارستان بم با وسعت حدود 1/7
هکتار در  91 kmشرق شهر بام واقاع شاده اسات .ایان
محوطه در سال  4967توسط عمران گاراژیان کاوش شد.
نهشتههای فرهنگی لن شامل  44مرحلاه معمااری اسات
که همگی به یک دوره واحد تعل دارناد] .[10بار اسااس
تاریخ نسیی و پنج نمونه سالیابی مطل کربن  ،41کاوشگر
تل لتشی تاریخ اواخر هیاره ششم و نیمه اول هیاره پانمم
ق.ن ( 1811-1111ق.ن) را باارای فرهنااگ باادون ساافال
لتشی ارائه کارده اسات و از لن باهعناوان دوره نوسانگی
بدون سفالِ مقدن بر دوره ابلیس  0یاد کرده است] .[11باه
اعتقاد نگارنده ،فرهنگ بدون سفال تال لتشای مقادن بار
دوره نوسنگی با سفال جنوب شرق ایران نیست و ناهتنهاا
مقدن بر دوره ابلیس  0نیست بلکه همزمان با دوره ابلایس
 Iاست .تاکنون دوره نوسنگی بیسفال مقدن بر نوسنگی با
سفال در جنوب شرق ایران شناسایی نشده است و شاواهد
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و مدارک دوره نوسنگی تنها دربرگیرنده دوره نوسانگی باا
سفال است که اواخر هیاره هفاتم و هایاره ششام ق.ن را
شامل میشود .اگرچه یک دوره فرهنگی بادون سافال باا
کاوش تل لتشی معرفی شده است؛ اماا لن دوره فرهنگای
نهتنها مقدن بر دوره نوسنگی با سفال منطقه نیاوده ،بلکاه
به دوره زماانی بعادازلن تعلا دارد .در تفسایر ایان دوره
فرهنگی بدون سافالِ هامزماان باا دوره ماسسانگی در
بخش جنوبی بیابان لوت ،میتوان ساه فرضایه را مطارح
کرد )4 :احتماالً جوامع انسانی این بخش از جناوب شارق
ایران در هیاره ششم و پنمم ق.ن بهعناوان یاک منطقاه
ممیا از دیگر مناط با تثخیر باه روناد تکااملی فرهنگای
خود اداماه داده اسات )1 .مردماان دوره ماسسانگی لن
منطقه احساس نیاز به استفاده از فنّاوری سفال نکردهاند و
بدون سفال در دوره مسسنگی زندگی میکردهاند )9 .این
احتمال نیی وجود دارد که نتایج لزماایشهاای ساالیابی باا
خطا همراه بوده و لرا ممکان اسات کاه ایان محوطاه از
قدمت بیشتری برخوردار باشد.
فرهنگ شناختهشده در هایاره چهاارن جناوب شارق
ایران فرهنگ موسون به فرهنگ علایلبااد یاا ابلایس IV
است .تپه یحیی در هیاره چهارن ق.ن دارای وقفه فرهنگی
طوالنیمدتی بوده است و ازاینرو اطالعات موجود از ایان
هیاره در دشت صوغان و حاوزه شااه مااران-دولات لبااد
چندان زیاد نیست .در دشات بردسایر فرهناگ علایلبااد
جایگیین فرهنگ ابلایس  IIIگردیاده اسات و یاک دوره
کوتاهمدت انتقالی بین ایان دو دوره وجاود دارد کاه از لن
بهعنوان علیلباد قدیم یاد شاده اسات] .[7کالادول تااریخ
اواسط تا پایان هیاره چهارن ق.ن را برای فرهنگ علیلبااد
پیشنهاد کرده است] .[7ویت و دایسون با توجاه باه یافات
شدن سفالهای مشابه دوره بانش قدیم مانند کاساههاای
لیه واریخته ،فرهنگ علیلباد را همزمان باا باانش قادیم
( 9111-9111ق.ن) دانساتهاناد] .[12کمارون پتاری دوره
علیلباد را همزمان با دوره بانش قادیم و میاانی (-9111
 1311ق.ن) دانسته است] .[13کاوش در محوطه محطاوط
لباد نشان داد که دوره  IIمحطوط لباد که شامل فرهناگ
علیلباد است ،به اواسط هیاره چهارن ق.ن تعلا دارد].[14
کاوشهای اخیر دانشگاه جیرفت به سرپرستی نگارناده در
محوطه ورامین جیرفت نیی همین تاریخ یعنی اواسط هیاره
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چهارن ق.ن را برای فرهنگ علی لبااد تائیاد کارد .نسایت
دادن فرهنگ علیلبااد باه نیماه دون هایاره چهاارن ق.ن
توسط اکثر محققان ،به دلیل یافت شادن ماواد فرهنگای
دوره بانش قدیم مانند کاساههاای لیاه واریختاه در الیاه
مربوط به فرهنگ علیلباد در دشات برسایر باوده اسات.
طی نظر نگارنده ،بر اساس حضور مواد فرهنگی اوروکای
در دوره ابلیس ،IVبرای فرهنگ علیلباد بایساتی دو دوره
قائل شد؛ درواقاع ماواد فرهنگای اوروکای در کناار ماواد
فرهنگی علیلباد تنها در دوره دون یعنی رباع ساون هایاره
چهااارن ق.ن حضااور دارنااد .نتااایج گاهنگاااری مطلاا
بهدستلمده از تپه دهنو و تپه دهنو شرقی تااریخ جدیادی
را برای این دوره ارائه میکند که در اداماه بادان پرداختاه
میشود .بهطورکلی ،تاریخهاای قادیمی ارائاهشاده بارای
فرهنگهای پیشازتاریخ جنوب شرق ایاران کاه از زماان
لنها نیمقرن میگررد و همچنین عدن وجود یاک تاوالی
منسمم و دقی از فرهنگهاای منطقاه ،لایون باازنگری
گاهنگاری جنوب شرق ایران را دوچندان میکند.
 .3مواد و روشها
 .1-3معرفی محوطههای باستانی موردمطالعه و
گاهنگاری نسبی آنها
تپه دهنو یک محوطاه بایرگ در یاک کیلاومتری شارق

شهداد قرار دارد .این محوطه بیش از بیست هکتار وساعت
دارد و بلندی لن حدود  6 mاست (شکل  .)1محوطه دهنو
به چند دلیل بارای کااوش انتخااب شاد .نخسات ،ماواد
فرهنگی سطحی نشان میداد که دربردارنده اساتقرارهایی
از هیارههای پنمم ،چهارن و سون ق.ن بوده است .دون ،بار
اساس مدارک به دسات لماده از بررسای دشات شاهداد و
مالحظات نظری ،ما بر ایان بااور باودیم کاه تپاه دهناو
بهعنوان بیرگترین استقرار هیاره چهارن ق.ن دشت لاوت
یک نقش مرکیی را در این دوره ایفا میکارده اسات کاه
دیگر محوطههای کوچاکتار دشات در برابار لن ،نقاش
محوطههای پیرامونی را داشتهاند .سون ،ازلنمااییکاه تپاه
دهنو هم فرهنگ هیاره چهارن و هم هایاره ساون ق.ن را
شامل میشد ،این امکان را فراهم میکرد تا فرایند انتقاال
از اواخر هیاره چهارن به هایاره ساون ق.ن در دشات لاوت
موردمطالعه قرار گیرد .تعداد چهار ترانشه باه ابعااد 9×9m
در این محوطه مورد کاوش قرار گرفت (شکل  )9و از هار
ترانشه دو نمونه ذغال جهت تاریخگراری مطل برداشات
شد .بخش اصلی استقرار در تپه دهنو مربوط باه فرهنگای
علاایلباااد اساات (شااکل  .)1ایاان محوطااه همچنااین
استقرارهای کوچکی از اواخر هیاره پنمم ق.ن و همچناین
اواخر هیاره چهارن ق.ن و لغااز هایاره ساون ق.ن در خاود
جای دارد.

شکل  :1تپه دهنو و منظرگاه طییعی پیرامونش در بخش پایانی مخروطافکنه شهداد
Fig. 2: Tepe Dehno and its surrounding landscape

سال چهارم ،شماره اول ،بهار و تابستان � 7931

41

نصیر اسکندری /ارزیابی گاهنگاری دوره مسسنگی جنوب شرق ایران :گاهنگاری مطلق ( )14Cو نسبی ...

شکل  :9نقشه توپوگرافی تپه دهنو و محل ترانشههای لن
Fig. 3: Topographic map of Tepe Dehno and the excavated areas

شکل  :1نمونه سفالهای فرهنگ علیلباد بهدستلمده از تپه دهنو شهداد

Fig. 4: A collection of the ceramics of Aliabad culture recovered from Tepe Dehno
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شکل  :1دورنمای تپه دهنو شرقی ،دید از شمالشرق
Fig. 5: General view of Tepe East Dehno, taken from NE

تپه دهنو شارقی یاک محوطاه پایش ازتااریخ چناد
دورهای در  711متری شرق تپه دهنو است .ایان محوطاه
حدود  1/1هکتار ( )461×111 mوسعت دارد و بلنادی لن
حدود  6 mاست (شکل  .)1ازلنمااییکاه کااوش در تپاه
دهنو منمر به دستیابی به قدیمیترین استقرارهای دشات
شهداد نشد ،تپه دهنو شرقی بدین منظاور ماورد کااوش
قرار گرفت .ازاینرو ،تنها یک ترانشاه در بخاش غربای
محوطه یعنی جایی که مواد ساطحی نشاان مایداد باه
هیاره پنمم ق.ن تعل دارد ،کاوش شد .از ایان محوطاه
نیی تعداد دو نمونه ذغال برای انمان لنالیی سالیابی مطل
با روش طیفسنج جرمی شتاب دهنده تهیاه گردیاد .بار
اساس گاهنگاری نسیی میتنی بر مقایسه سفالی ،فرهنگ
به دست لمده از دهنو شرقی فرهنگ بردسیر یاا ابلایس I
است که پیش تر در کاوش تل ابلیس باه خاوبی معرفای
شده است.
 .2-3روشهای نمونهبرداری و تاریخگذاری
مطلق کربن  11به روش AMS

بهمنظور دستیابی به اهداف پژوهش موردنظر ،تعاداد 41
نمونه ذغال از چهار ترانشه کاوش شده در تپه دهنو و یک
ترانشه کاویده شده در تپه دهنو شارقی ماورد لناالیی قارار
گرفت .از هر ترانشه ،تعداد دو نمونه ذغاال برداشات شاد.

راهیرد در انتخاب نمونهها بدین گونه بود که یک تاوالی از
فرهنگهای مختلف دوره مسسنگی ارائاه کناد کاه بار
همین اساس تاریخگراری انمانشاده از تپاه دهناو و تپاه
دهنو شرقی یک توالی زمانی از اوایل هیاره پنمم ق.ن تاا
اوایل هیاره سون ق.ن بهدست داد .یک نمونه در دانشاگاه
بلفاست ایرلند (شاکل  )B8و  3نموناه دیگار در دانشاگاه
لیون فرانسه (شکل  A8و شکل  7تاا  )41ماورد لزماایش
قاارار گرفتنااد .نمونااههااای سااالیابی موردمطالعااه کااه از
نهشتههای فرهنگی دورههاای مختلاف برداشات شادند،
دارای اندازه متفاوت بوده و از نظر وزنی تا بایش از  11gرا
شامل میشدند .تمامی نمونهها بهوسایله کمچاه و بادون
تماس دست بالفاصله در داخل فویال للومینیاومی قارار
میگرفتند تا از للوده شدن لنها جلوگیری شود .هر نموناه
با توجه به بافت بهدساتلماده دارای مختصاات و شاماره
ثیاات ماایگردیااد .تمااامی  41نمونااه سااالیابی مطلاا
موردپژوهش ،باا روش طیافسانج جرمای شاتابدهناده
( )Accelerator Mass Spectrometerماورد لزماایش قارار
گرفتند .روش کار بدینصورت است که ابتدا لالینادههاای
ماکرو نمونههای ذغال در زیر میکروسکو ناوری حارف
گردید و بخش انتخابشده نمونهها نیی جهت جلوگیری از
هرگونه منیع احتمالی للودگی شیمیایی مورد پاکسازی قرار
گرفتند .پسازلن مواد نمونه خالص ،در اثر احتراق در لولاه
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دربسااته کااوارتی بااه دی اکساایدکربن تیاادیل شااد .دی
اکسیدکربن باهدساتلماده در مرحلاه بااالتر ،در دماای
 111°Cبه گرافیت تیدیل شد که این واکنش با اساتفاده
از هیدروژن با خلاو بسایار بااال باهعناوان کاتاالییور
کاهشدهنده متوسط و پاودر لهان  1mgانماان گرفات.
پسازاین مرحله نمونهها به دلیل دارا بودن عنصر گرافیت
بهعنوان نمونههای دقی تاریخگراری رادیوکربن توساط
طیفسنج جرمی شتابدهنده مورداستفاده قارار گرفتناد.
غلظت رادیوکربن در طیفسنج جرمای شاتابدهناده باا
مقایسه جریانات کربن  41و کربن  49و نیی تعداد کاربن
41هایی که از نمونههای موردمطالعه به دست میلیاد و

مواد و شاخصهای استاندارد عرضهشاده توساط لژاناس
بینالمللی انرژی اتمی و موسسه ملی استاندارد و فناوری
مشاخص ماایگااردد] .[15بارای تخمااین عاادن قطعیاات
اساتاندارد (انحاراف اساتاندارد) هار دو شامارش لمااری
رادیواییوتو ها و پراکندگی دادهها در نظر گرفتاه شاده
اساات .تاریخگااراری و سااالیابی رادیااوکربن متااداول
نمونههای تپه دهنو و دهنو شرقی با استفاده از نرنافایار
 OxCalنسخه  3.5به سال تقویمی و بر اساس لخارین و
به روزتارین دادههاای جاوی تیادیل گردیاد] .[16نتاایج
تاریخگراری نمونههای مرکور در شاکل  8تاا  41لماده
است.

A
B

شکل  :8کالییراسیون نمونههای تاریخگراری کربن  41ترانشه  Iتپه دهنو شرقی ،نمونههای  :A,Bترانشه  ،4لوکوس 4119
Fig. 6: 14C date from Tepe East Dehno, A,B: Trench 1, Locus 1003
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A

B
شکل  :7کالییراسیون نمونههای تاریخگراری کربن  :A ،41لوکوس  :B ،1111لوکوس  1111ترانشه  IVتپه دهنو
Fig. 7: 14C dates from Tepe Dehno, Trench IV, A: Locus 4002, B: Locus 4004

B

A

شکل  :6کالییراسیون نمونههای تاریخگراری کربن  :A ،41لوکوس  :B ،4118لوکوس  4117ترانشه  Iتپه دهنو
Fig. 8: 14C dates from Tepe Dehno, Trench I, A: Locus 1006, B: Locus 1007

A

B
شکل  :3کالییراسیون نمونههای تاریخگراری کربن  :A ،41لوکوس  :B ،1111لوکوس  1119ترانشه  IIتپه دهنو
Fig. 9: 14C dates from Tepe Dehno, Trench II, A: Locus 2002, B: Locus 2003
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شکل  :41کالییراسیون نمونههای تاریخگراری کربن  41لوکوس  9111ترانشه  IIIتپه دهنو
Fig. 10: 14C dates from Tepe Dehno, Trench III, Locus 3002

 .3-3نتایج سالیابی مطلق کربن  11تپه دهنو و
تپه دهنو شرقی
کاوش در تپه دهناو شارقی شاهداد منمار باه شناساایی
فرهنگ ابلیس ( )Iblis Iدر دشت لوت شد که بر اساس دو
نمونه سالیابی مطل کربن  ،41تاریخ لن به ربع دون هیاره
پنمم ق.ن ( 1111-1711ق.ن) باز میگردد .این دو نمونه
ذغال در دو لزمایشگاه مختلف مورد لزمایش قرار گرفتند و
بدون اطالع از نتایج همادیگر ،تااریخ یکساان (رباع دون
هیاره پنمم ق.ن) را نشان دادند (شکل .))A,B( 8
کاوش در تپه دهنو شهداد سه اساتقرار متفااوت را در
این محوطه شناسایی کرد که از قدیم به جدید دهناو  Iتاا
 IIIنانگراری شدند :دوره  Iدهنو باهعناوان قادیمیتارین
استقرار محوطه ،در ترانشه  IVشناسایی شد و بار اسااس
دو نمونه سالیابی کربن  41مربوط به اواخار هایاره پانمم
ق.ن ( 1111-1111ق.ن) میشود (شکل .))A,B( 7
دوره  IIدهنو از طری کاوش در ترانشاههاای  Iو II
شناسایی شد و بر اساس نتاایج  1نموناه ساالیابی مطلا
تاااریخ اواسااط هاایاره چهااارن ق.ن ( 9911-9711ق.ن) را
دربر میگیارد (شاکل  6و  .))A,B( 3ایان دوره در دشات

بردسیر با نان فرهنگ علیلباد ( )Iblis IVشناخته میشود.
دوره  IIIدهنو یاک دوره بسایار مهام و ناشاناخته را
شامل میشود که مربوط به سدههای پایانی هیاره چهاارن
ق.ن و سااده نخساات هاایاره سااون ق.ن اساات .دو نمونااه
سالیابی کربن  41تاریخ  9111تا  1311ق.ن را بارای دوره
دهنو  IIIنشان میدهد (شکل .))A,B( 41
بر اساس نتایج سالیابی مطل بهدستلمده از کااوش
تپه دهنو و دهنو شرقی منطقه شاهداد گاهنگااری مطلا
زیر برای فرهنگ دوره مسسنگی منطقاه باهدسات لماد
(جدول .)4
 .1بحث
علیرغم گرشت چناد دهاه از مطالعاات باساتانشاناختی
جنوب شرق ایران ،هنوز توالی فرهنگی منطقه باهدرساتی
مشخص نیست و گسستهای فراوانی در توالی فرهنگای
پیشازتاریخ منطقه وجود دارد .افیون بر این ،شناخت ما از
دورههای زمانی شناختهشده نیی بر اساس گاهنگاریهاای
قدیمی است که نیدیک به نیمقرن از زمان لنها میگررد
و بیشک نیاز به بازنگری دارد.

جدول  :4دورهبندی و توالی زمانی بهدستلمده از کاوش تپه دهنو شرقی و تپه دهنو شهداد
Table 1: Periodization and chronology of Tepe Dehno and East Dehno
Absolute Date BC
4750-4500

Known Culture
Bardsir

Excavated Site
Tepe East Dehno

Period
East Dehno

4250-4000
3700-3300
3200-2900

Aliabad
-

Tepe Dehno
Tepe Dehno
Tepe Dehno

Dehno I
Dehno II
Dehno III
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بر اساس اطالعات پیشاین ،جادول گاهنگااری دوره
مسسنگی جنوب شرق ایران بدین گونه باوده اسات کاه
دوره ابلیس ( Iدوره بردسیر) بازه زمانی  1111-1111ق.ن
را شامل میشده است][7؛ اما در کاوش تپه دهناو شارقی
نتایج سالیابی مطل تااریخ  1111-1711یعنای رباع دون
هیاره پنمم ق.ن را برای این فرهناگ ارائاه کارد .تااریخ
مطل ارائهشده برای فرهنگ بردسیر در تپه دهناو شارقی
 111سال قدیمیتر از تاریخی سات کاه توساط کالادول
برای همین فرهنگ ارائه شاده اسات .نکتاه جالابتوجاه
اینکه منطقه شهداد یعنی جایی که تپه دهنو شرقی در لن
واقع شده است یک منطقه حاشیهای برای فرهناگهاای
دوره مسسنگی در جنوب شرق ایران است .منطقه شهداد
یکی از شامالیتارین حاوزههاای گساتره فرهناگهاای
مسسنگی جنوب شرق ایاران اسات .ازایانرو مایتاوان
نتیمه گرفت که فرهنگ بردسایر در مراکای کاانونی ایان
فرهنگ ،احتماالً دارای قدمتی چند صدسال قادیمیتار از
تاریخ منطقه شهداد است و ازاینرو میتوان حادود 1111
ق.ن یا اواخر هیاره ششم ق.ن را برای دوره شروع بردسایر
یا ابلیس  Iپیشنهاد کارد .باه دیگار ساخن ،تااریخی کاه
نگارنده بر اساس تاریخگاراری مطلا تپاه دهناو شارقی
برای دوره بردسیر ابلیس  Iارائه میکند حدود یاک هایاره
قدیمیتر از تاریخی است که کاوشاگر تال ابلایس بار لن
ارائه کرده است .اگر چنین تاریخی را بارای دوره ابلایس I
متصور شویم باید بپریریم که دوره بعدازلن یعنی ابلیس II
نیی بایستی تاریخی قدیمیتار از لن چیایی کاه بارای لن
ارائه شده باشد ( 1111-1111ق.ن) را دارا باشاد .نگارناده
تاریخ اواسط تا اواخر هیاره پنمم ق.ن را برای دوره ابلیس
 IIپیشنهاد میکند .کاوش تپاه دهناو اطالعاات کاافی از
تاریخگراری دوره علیلباد یا ابلیس  IVدر اختیار ماا قارار
داد .چهار نمونه تاریخگاراری مطلا از دو ترانشاه  4و 1
تپه دهنو تاریخ  9911-9711ق.ن را برای دوره علایلبااد

ارائه کرد (جدول  .)4این در حالی است که کالادول تااریخ
اواسط تا پایان هیاره چهارن ق.ن را برای فرهنگ علیلبااد
پیشنهاد کرده اسات] .[7دو نموناه تاریخگاراری مطلا از
محوطه محطوط لباد جیرفت نیی تاریخ مطلا تپاه دهناو
برای فرهنگ علیلباد را تائید میکند] .[14به نظر نگارنده،
شروع دوره علیلباد در مراکای کاانونی لن در لغااز هایاره
چهارن ق.ن بوده است؛ ازاینرو تاریخ  9311تاا  9911ق.ن
برای دوره علیلباد یا ابلایس  IVدر جناوب شارق ایاران
پیشنهاد میگردد .رویهمرفته ،دوره مسسنگی تل ابلیس
بر اساس نتایج تاریخگراری مطل بهدستلمده از منطقاه
شهداد به شاکل زیار ارزیاابی و باازنگری گردیاده اسات
(جدول .)1
با توجه به اینکه بین فرهنگهای دوره ماسسانگی
در تپه یحیی و تل ابلیس همیستگی فرهنگی وجاود دارد،
میتوان بر اساس تاریخگراریهای مطل بهدستلماده از
منطقه شهداد ،گاهنگاریهای قادیمی تپاه یحیای را نیای
موردبررسی و ارزیابی قرار داد .دوره بردسیر یا ابلایس  Iدر
دشت برسیر که با سفال نخودی منقوش شناخته میشاود
بر اسااس تاوالی یحیای دوره  VCو  VBناان دارد .ایان
فرهنگ در تل ابلیس و تپه یحیی بر اساس سنت سفالی و
معماری کامالً یکساان باوده و فرهناگ واحادی را دربار
میگرفتهاند .لمیرگ کارلوسکی و بیل تاریخ اواسط هایاره
چهاااارن ق.ن را بااارای دوره  VCو  VBیحیااای ارائاااه
کردهاند] [8و پریکت اواسط هیاره پانمم را پیشانهاد داده
است] .[9با توجه به یکسانی فرهنگ دوره  VCو  VBتپه
یحیی با دوره ابلیس  Iتل ابلیس ،نگارنده تااریخی را کاه
برای دوره ابلیس  Iپیشنهاد کرده بود را نیی برای این دوره
از یحیی پیشنهاد میدهاد و ازایانرو تااریخ اواخار هایاره
ششم ق.ن و اوایل هیاره پانمم ق.ن بارای فرهناگ دوره
 VCو  VBتپه یحیی ارائه مایگاردد .دوره بعادی تاوالی
یحیی ،دوره  VAاست که فرهنگ دربردارنده سفال قرمی

جدول  :1ارزیابی گاهنگاری دوره مسسنگی تل ابلیس بر اساس گاهنگاری مطل بهدستلمده از تپه دهنو و تپه دهنو شرقی شهداد

Table 2: Revision of the chronology of the Chalcolithic period of Tal- i Iblis based on Tepe Dehno and East Dehno
excavations
Proposed Chronology

Caldwell’s Chronology

Period

5200-4600 BC
4600-4100

4400-4200 BC
4200-4000 BC

Iblis I
Iblis II

3900-3300

3400-3000 BC

Iblis IV
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جدول  :9ارزیابی گاهنگاری دوره مسسنگی تپه یحیی بر اساس گاهنگاری مطل بهدستلمده از تپه دهنو و تپه دهنو شرقی شهداد
Table 3: Revision of the chronology of the Chalcolithic period of Tepe Yahya based on Tepe Dehno and East Dehno
excavations
Proposed Chronology of Author

Proposed Chronology of
Prickett
Mid 5th millennium BC

4700-4100 BC

Late 5th-early 4th
millennium BC

5300-4700 BC

منقوش و یکسان با دوره ابلیس  IIبوده و فرهنگ واحدی
را تشکیل میدادند .اگر دوره  VCو  VBتپه یحیی مرباوط
به اواخر هیاره ششم تا اوایل هیاره پنمم باشاد ،دوره VA
یحیی بایستی مربوط به اواسط تا اواخر هایاره پانمم ق.ن
باشد .بر اساس تاریخگراری مطل باهدساتلماده از تپاه
دهنو و دهنو شرقی ،ارزیاابی نگارناده از گاهنگااری دوره
مسسنگی تپه یحیی بهصورت زیار ارائاه گردیاده اسات
(جدول .)9
 .5نتیجهگیری
وجود یک چارچوب گاهنگاری دقی و همچنین شناخت
درست از توالی فرهنگی هر منطقه ،گامی اساسای بارای
انمان پژوهشهای باستانشناسی جدی در یاک منطقاه
است .عدن وجود چنین توالی گاهنگارانهای ،میتواند هار
تحلیلی در خصو فرهنگهای گرشته را دچار مشکل و
خطا کند .یکی از چالشهای امروز باستانشناسی ایاران،
مسئله گاهنگاری است .جدول گاهنگاری تماان منااط
ایران عمدتاً بر مینای لزمایشهای گاهنگاری دهه هفتاد
میالدی است که تااریخی حادود نایمقارن از لن زماان
میگررد .وقت لن رسیده است که با انمان کااوشهاای
باستان شناسی جدیاد و انماان ساالیابیهاای مطلا باا
روشهای پیشرفته مانند طیفسنج جرمی شتابدهناده،
گاهنگاریهای پیشین فالت ایاران ماورد ارزیاابی قارار
گیرد .مطالعات اخیر نگارنده در منطقه شاهداد نشاان داد
که گاهنگاری پیشازتاریخ جنوب شارق ایاران باه یاک
بازنگری اساسی نیاز داد .در این مقاله ،تعاداد  41نموناه
Honor Mir-Abedin Kaboli. Tehran: Research
institute of cultural heritage & tourism; 2017,
]p. 73–94. [in Persian
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Proposed Chronology of LambergKarlovsky and Beale

Period
VC & VB

3900-3300 BC

VA

ذغال بهدستلمده از کاوش تپه دهنو و تپه دهنو شارقی
شهداد مورد لناالیی ساالیابی مطلا کاربن  41باا روش
طیفسنج جرمی شتابدهناده قارار گرفات .نتاایج ایان
لزمایشها نشان داد که این دو محوطه ،تاریخی برابر باا
لغاز هایاره پانمم ق.ن تاا لغااز هایاره ساون ق.ن را در
برگرفتهاند .این اطالعات گاهنگااری جدیاد ،فرصاتی را
پیش لورد تا گاهنگاری دوره مسسنگی جنوب شارق را
مورد ارزیاابی قارار دهایم .ایان ارزیاابی نشاان داد کاه
گاهنگاری هر یاک از فرهناگهاای دوره ماسسانگی
جنوب شرق ایران دستکم به چند صد ساال قیالتار از
تاریخی که محققان پیشین برای لنهاا ذکار کاردهاناد،
بازمی گردند .امید است که پژوهشهای باساتان شناسای
پیشرو جدول گاهنگاری بهروز و دقیقی از جناوب شارق
ایران ارائه کند.
سپاسگزاری
نگارنده بر خود الزن میداند از زحمات تمان کسانی کاه در
به سرانمان رساندن کاوش تپه دهنو و دهنو شرقی شهداد
یاری نماودهاناد قادردانی نمایاد؛ ازایانرو از پژوهشاکده
باستانشناسی ،اداره کل میراث فرهنگی اساتان کرماان و
بهویژه خانم مهاری جاوادی و همچناین اعضاای گاروه
کاوش کمال تشکر دارد .همچنین از مرکای شارقشناسای
دانشگاه لیون فرانسه بهویژه خانم دکتار میشال کاازانوا و
خانم دکتر مرجان مشکور از مرکی مطالعات ملای فرانساه
بابت انمان لزمایشهای سالیابی مطلا سپاساگیاری باه
عمل میلید.
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